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PROJEKT
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Rynki i instytucje finansowe na kierunku Zarządzanie
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Zarządzanie systemami informacji
2. Kod modułu kształcenia:
RIF (10‐RIF‐z1‐s), rif (10-RIF-z1-n)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Zarządzanie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Studia licencjackie – pierwszego stopnia (3 letnie)
6. Rok studiów:
Trzeci rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu, Studia niestacjonarne: 28 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
3 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
a) Dr Marian Brzeziński (marianbr@icpnet.pl)
11.Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Zapoznanie studentów z problematyką instytucji i rynków finansowych, tj.
powiązaniami finansowymi pomiędzy grupami podmiotów gospodarczych tworzących
system finansowy gospodarki. Określenie kierunków możliwego zaangażowania lub/i
pozyskania kapitału i jego ceny, uwarunkowań poszczególnych rynków oraz
mechanizmów funkcjonowania rynków i instytucji finansowych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
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Wymagania wstępne to znajomość podstaw ekonomii, polityki gospodarczej i finansów.
2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia

Odniesienie do efektów
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
studiów

ZP_01

Zna zasady funkcjonowania podstawowych
podmiotów rynku finansowego.

K_W01, K_W02-03

ZP_02

Zna specyfikę rynków finansowych.

KW_06-07, K-U01-04

ZP_03

Odpowiednio dobierać dane, tworzyć informacje i
kształtować wiedzę niezbędną dla podejmowania
decyzji dotyczących pozyskaniu kapitału.

K_W01, K_W02-03, KW_0809, K-U01-04

ZP_04

Podejmować optymalne decyzje dotyczące
pozyskania źródeł pozyskania kapitału i jego kosztu.

K_W01, K_W06-07, K-U0104

ZP_05

Właściwie dobierać i stosować narzędzia realizacji
celu ekonomicznego przy uwzględnieniu
uwarunkowań funkcjonowania instytucji rynku
finansowego.

K_W04, K_W06-09, K-U0104

ZP_06

Rozumieć i wykorzystywać uwarunkowania
wybranych instrumentów rynków finansowych.

K_W01, K_W02-04, K_W0609, K-U01-04, K_U07

3. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Rynki i instytucje finansowe (RIF)
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

1. Pieniądz (funkcje i definicje, formy pieniądza, podaż
pieniądza w gospodarce)

ZP_01

TK_02

2. Niepieniężne instrumenty finansowe. Stopy
procentowe i dyskontowe

ZP_01-02

TK_03

3. Struktura podmiotowa systemu finansowego
gospodarki.

ZP_01-03

TK_04

TK_05
TK_06
TK_07
TK_08

4. Dwuszczeblowy sektor bankowy – bankowość
centralna. Usługi komercyjne banków depozytowokredytowych. Instytucje pożyczkowe (parabanki).
Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego
5. Rynki finansowe – podmioty, klasyfikacja.
6. Rynki pieniężne.
7. Rynki kapitałowe
8. Rynek terminowych instrumentów finansowych –
zagadnienia wybrane.

ZP_03-05

ZP_01-05
ZP_01-05
ZP_01-06
ZP_01-06
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4. Zalecana literatura:

Marian Górski, Rynkowy System finansowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2009. Dodatkowo: materiały pomocnicze przekazane słuchaczom w trakcie
wykładów).
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
Brak
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazują prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

ZP_01

Nazwa modułu (przedmiotu): Rynki i instytucje finansowe (RIF)
Sposoby prowadzenia zajęć
Metody oceniania
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
stopnia osiągnięcia
realizowanych w trakcie
założonych efektów
założonego efektu
zajęć
kształcenia
kształcenia
Multimedialny wykład oraz
ćwiczenia polegające na
rozwiązywaniu określonych
Egzamin pisemny
TK_01-08
problemów z zakresu
zarządzania systemami
informacji

ZP_02

TK_01-02, TK_04-08

J.w.

J.w.

ZP_03

TK_01-08

J.w.

J.w.

ZP_04

TK_01-08

J.w.

J.w.

ZP_05

TK_01-08

J.w.

J.w.

ZP_06

TK_01-08

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe pytania
poszczególnych treści kształcenia.

egzaminacyjne

są

identyczne

jak

ww.

opisy

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Rynki i instytucje finansowe (RIF)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu,
Studia niestacjonarne: 28 godzin wykładu
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich:
3

4 punktów ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Rynki i instytucje
finansowe, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu pisemnego z tego
przedmiotu.

4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) poziom wiedzy w zakresie opisanym treściami kształcenia
b) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu
c) aktywność podczas ćwiczeń przeprowadzanych w trakcie wykładów

Marian Brzeziński
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